
                                                      Mesto Žilina 

                                                                                  Spoločný obecný úrad v Žiline 

                                                         Stavebný úrad 

                                                                                 Námestie obetí komunizmu 1 

                                                       011 31 Žilina 

 

 

                                                                                           V Žiline, dňa .................................... 

 

 

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (RS), ktorej najväčšia informačná 

plocha má veľkosť od 3 m2 (vrátane) podľa ustanovenia § 58 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ustanovenia  § 8, 

9 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona. 
 

Stavebník : 

Meno, priezvisko /  názov firmy : ................................................................................................ 

adresa bydliska / sídlo firmy: ....................................................................................................... 

č. tel./e-mail: ................................................................................................................................ 

Popis reklamnej stavby : 

- veľkosť plochy RS v m2 :  ......................................................................................................... 

- druh RS ...................................................................................................................................... 

- počet RS ..................................................................................................................................... 

- charakter RS : trvalé  -  dočasné    (nehodiace sa vyčiarknite) 

- pri dočasnej RS uviesť časť trvania :  od....................................... do ....................................... 

- miesto stavby ............................................................................................................................. 

- parcela č. ............................................................. kat. územie ................................................... 

 

K stavebnému pozemku má stavebník :  vlastnícke*- číslo LV ................................................... 

                                                                                       iné právo* (uviesť aké)  ................................................ 

*nehodiace sa prečiarknite 

Účastníci stavebného konania : osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb (vrátane reklamných stavieb). 

Kat. územie                  Parcela číslo/druh          Vlastník (meno, adresa) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



 

Spôsob uskutočnenia stavby :  

- svojpomocne - meno a priezvisko, adresa, stavebná kvalifikácia   ........................................... 

....................................................................................................................................................... 

- dodávateľsky - uviesť názov a adresu dodávateľa : ................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval (meno a priezvisko, adresa projektanta: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Mesto Žilina spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

č.2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 

č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom spracovania 

a vybavenia tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 

osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej 

legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup 

k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je 

nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o 

nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  

písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, osobne do podateľne  

alebo elektronicky na email  zodpovednaosoba@zilina.sk. 

 

 

 

 

 

     

 

....................................................................   

        podpis stavebníka, splnomocneného 

                                                                                         zástupcu, pečiatka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zodpovednaosoba@zilina.sk


Prílohy : 

 Doklad, ktorým stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo stavby , alebo že má k pozemku či 

stavbe iné právo (LV + Nájomná zmluva, LV + Dohoda o zriadení vec. bremena, LV + Zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve atď.), ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku, či stavbe požadovanú stavbu 

 Kópia katastrálnej mapy  

 Splnomocnenie zastupovať stavebníka ( v prípade zastupovania v konaní ) 

 Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 

správy 

 Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie 

uskutočňovania stavby v prípade, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou   (§ 44 ods. 2 stavebného 

zákona - vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na 

výkon týchto činností) 

 2 x situačný výkres stavby vypracovaný oprávnenou osobou na podklade katastrálnej mapy so zakreslením 

reklamnej stavby a jej umiestnenia na pozemku, vrátane odstupov  od hraníc susedných pozemkov, stavieb  

a zariadení, s vyznačením ochranných pásiem a inžinierskych sietí  

 2 x projekt stavby vypracovaný a podpísaný oprávnenou osobou - projektantom (v zmysle §9 vyhlášky MŽP 

SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona),  

 súčasťou projektu musí byť:  - preukázanie  mechanickej odolnosti 

 ak ide o svetelné zariadenie, technický opis spôsobu jeho napojenia na el. vedenie a stability RS 

- požiarnobezpečnostné riešenie RS   

 Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

položka 60, písmeno  

i) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² do 20 m².... 60 € 

     j) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m ..................  150 €  

 

 

 

Poznámka: 
Rozsah uvedených dokladov môže byť podľa povahy stavby zúžený, ale i rozšírený o ďalšie doklady a údaje 

potrebné k vydaniu oznámenia (rozhodnutia) stavebného úradu. Po preskúmaní predložených dokladov môžu 

podľa povahy veci vyplynúť požiadavky na doplnenie ďalších údajov a dokladov. 

 

 


